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Beste abonnees, 

 

Het landelijke Platform Herinnering Tweede Wereldoorlog heeft 2018 uitgeroepen tot het ‘Jaar van 

Verzet’. Er wordt hierbij in heel Nederland extra aandacht besteed aan de rol van het verzet tijdens de 

Tweede Wereldoorlog. In het kader van dit project besteedt het Platform Militaire Historie Ede in 

samenwerking met lokale organisaties aandacht aan de fatale wapendropping boven Ede’s 

grondgebied, welke in de nacht van 8 op 9 maart 1945 plaatsvond. Deze operatie kostte 17 Edese 

verzetsmensen hun leven.  

 

Het Jaar van Verzet wordt ondersteund door het Ministerie van VWS en 

het vfonds. Voor landelijke projecten en algemene informatie kunt u 

terecht op de website: jaarvanverzet.nl 

 

We werken in dit project 

samen met andere lokale 

erfgoedinstellingen. Het 

Platform Militaire Historie 

Ede is projectleider en verzorgt met name in de zomer 

van 2018 battlefieldtours naar het droppingsterrein De 

Keuenklep nabij Lunteren. In het Kijk- en Luistermuseum 

Bennekom, het Historisch Museum Ede en Museum 

Lunteren zullen hieraan voorafgaand, van 9 maart tot 5 

mei 2018, exposities over deze wapendropping worden 

georganiseerd. Het thema is dus hetzelfde, maar ieder 

dorp vult dit aan met eigen lokale aspecten. De musea 

verzorgen ook educatieve programma’s, waar we later 

nog op zullen terugkomen. 

 

Historisch Cahier  

Als verbindende factor wordt in samenwerking met het 

Gemeente Archief Ede een Historisch Cahier over de 

wapendropping uitgegeven.  

 

 

 

Exposities en educatieve programma’s 

9 maart tot 5 mei 2018 

Kijk- en Luistermuseum Bennekom, 

Historisch Museum Ede en Museum Lunteren. 

Battlefieldtours naar de Keuenklep 

In de zomermaanden van 2018 

Platform Militaire Historie Ede. 

 

Meer details volgen zo spoedig mogelijk! 

 
 

 

https://www.jaarvanverzet.nl/b2b/
http://www.platformmhe.nl/nieuwsbrief/PlatformMHE_nieuwsbrief_032prt.pdf


Start restauratie ‘De Smederij’ 
  

De Smederij op het voormalige kazerneterrein Maurits Noord is onderdeel van een unieke reeks 

kazernegebouwen uit het begin van de 20ste eeuw. De Smederij wordt de nieuwe thuisbasis van het 

Platform Militaire Historie Ede. We verwachten medio mei het gebouw in gebruik te kunnen nemen. 

  

Op vrijdag 26 januari werd door burgermeester René Verhulst en voorzitter Ed van Seters het 

bouwbord onthuld, waarmee de restauratie officieel van start is gegaan. 
 

 
 
Foto: Bert Vos 

 

Dat de restauratie al in volle gang is, blijkt wel uit onderstaande foto’s.  

 

 
 
Foto’s: Wouter van den Berg 



Harry Deemter overleden 
 

Dinsdag 9 januari jl. is na een 

slepende ziekte Harry Deemter 

overleden.  

 

Harry was als vrijwilliger actief 

betrokken bij het platform, maar ook 

al lange tijd ziek. Al vanaf de 

oprichting ondersteunde hij ons o.a. 

bij de verbouw van ons huidige 

onderkomen, de opbouw van 

exposities en was hij aanwezig bij 

veel herdenkingen en 

bevrijdingsactiviteiten.  

 

We verliezen in hem een fijne en 

gewaardeerde vrijwilliger. We wensen 

Janny, Hanna en Daan veel sterkte 

toe bij het verwerken van dit grote 

verlies. 
 

Foto: Harry (midden) met de duim omhoog  tijdens de Airbornmarkt in 2014 

 

Herdenking bij Joods monument 
 

Zondag 28 januari 2018 was er bij het Joods monument in Ede een herdenkingsbijeenkomst voor de 

Joden die in WOII uit Ede zijn weggevoerd en in concentratiekampen zijn omgebracht.  

Loco-burgemeester Leon Meijer gaf een toespraak en na het leggen van kransen werden door 

leerlingen van het Marnix College de namen van de slachtoffers voorgelezen.  

 

 
 

Deze en andere foto’s van Bert Vos zijn te vinden op: Herdenking Joods Monument 2018 

 

https://myalbum.com/album/QcDH3Zmit2ui


 

 

Verslag bombardement Ede-Zuid 
 

Vanaf 2011 organiseert het Platform Militaire Historie Ede in nauwe samenwerking met de gemeente 

Ede herdenkingen bij het oorlogsmonument aan de Parkweg in Ede-Zuid. Het monument herinnert aan 

de twee bombardementen die daar door geallieerde strijdkrachten op 17 september 1944 werden 

uitgevoerd. Vorig jaar werd de herdenking bijgewoond door een van de slagtoffers van deze voor Ede 

zo vreselijke verlopen zondag: mevrouw Jozen-Alberti uit Amsterdam. De familie Alberti is zwaar 

getroffen door het bombardement dat ’s morgens door 18 ‘Vliegende Forten’ werd uitgevoerd. De 

naam Alberti komen we maar liefst viermaal tegen op de plaquette van het monument. Mevrouw 

Alberti was destijds vijftien jaar oud en verloor die dag haar beide ouders, broer en broertje.  

 

Tijdens de herdenking op 15 september 2017 heeft ze op uitnodiging 

van het platform haar verhaal met ons gedeeld. Samen met de 

leerlingen van de Zuiderpoortschool, de Oranje Nassauschool en de 

Koepelschool konden we zo uit eerste hand vernemen welk een 

drama zicht die dag heeft afgespeeld. Weggekropen in een 

schuilloopgraaf bij de Keetmolen heeft ze het bombardement van 

dichtbij meegemaakt. De tuin waarin ze met haar zusje zat 

verscholen werd door zes bommen getroffen. Deze traumatische 

ervaring en het verlies van naaste familieleden hebben haar verdere leven getekend. De herdenking, 

met daarin opgenomen haar indrukwekkende verhaal, hebben we op video vastgelegd en op onze 

website gezet. U kunt de video bekijken door op de afbeelding te klikken.    

 

Op veler verzoek publiceren we in deze nieuwsbrief ook de gedichten die door de leerlingen van 

bovengenoemde scholen zijn gemaakt en voorgedragen. 

 

 

Gedichten 
 
Waarom? 
Bommen die vallen 
Je weet niet van waar 
Je hoort ze alleen knallen 
Een groot gevaar? 
Maar wie heeft ze gegooid 
En waarom? 
17 september 1944 
 
 
Leed 
Het was een dag die iedereen liever vergeet 
Met veel doden en ontzettend veel leed 
Wie had het verwacht van de Amerikanen 
Bommen gericht op de kazernes, waar ze nooit neer 
kwamen 
Ze vielen op onschuldige burgers hier op de Parkweg 
Het doel was gemist, en dat was dikke pech 

 

Doel gemist 
Het begin van de ochtend 
Je hoort de bommen vallen 
De Duitsers houden de ochtend wacht 
Hoor ze keihard knallen 
De Duitsers bleven ongedeerd 
De bommen vielen iets verkeerd 
Heel veel mensen overleden 
Iedereen had dapper gestreden 
De Parkweg was gebombardeerd 
De bommen vielen iets verkeerd… 
 
 
 
 

17 september 
17 September, het was een treurige dag 
Iedereen dacht dat je zomaar de straat op mag 
Een dag als alle anderen 
Wat kan de sfeer toch snel veranderen 
 
17 september, het was een treurige dag  
Die je maar beter vergeten mag 
Vele doden van jong tot oud 
En dat allemaal door zo’n grote fout 
 
17 september, het was een treurige dag 
 
 
Paniek  
Oorlog, dat wil toch niemand meemaken 
Kapotte huizen, afgerukte daken 
Het geronk van vliegtuigen met bommen 
En in de verte het geluid van kanonnen 
Paniek, gewonden, een vreselijke tijd 
Een vreselijke misser, ook dat was een feit 
Een plan voor Arnhem en Ede 
Maar de zwarte nacht zo lang geleden 
Piloten zagen niets en gooiden hun bom 
Hier op de Parkweg kwamen mensen om 
 
 
Bombardement 
Grote fouten die ze hadden gemaakt 
Vele doden omdat er een bom valt 
Verdriet omdat je iemand kwijt bent 
Erge dingen die er in één moment kunnen gebeuren 
Nu hebben we weer vrijheid 
4 mei, de dag dat we de doden herdenken 
En 5 mei de dag van de bevrijding 
Na 73 jaar herdenken we alle omgekomen mensen 
Nog steeds.  
 

http://www.platformmhe.nl/vid2017hbe.php


Militaire Historie 
 

Abonnees die al langer in Ede verblijven zullen zich waarschijnlijk de oude Shermantank bij De Sysselt 

nog wel herinneren. Veel wandelaars zijn er langsgelopen, maar foto’s leken er lange tijd niet van 

gemaakt te zijn. Pas kort geleden kwamen we in contact met Cees van Niel, die gelegerd was bij 106 

Vbdbat. Cees was werkzaam op de P.L. Bergansiuskazerne en lid van de fotohobbyclub, welke 

gevestigd was in ons huidige onderkomen onder de Veluwse Heidebrouwerij. Cees kwam met een 

fraaie serie foto’s op de proppen, waarvan onderstaande er een van is. 

 

 
 

 
 

Agenda (onder voorbehoud) 

 

7 maart 14.00 uur Infomarkt Cultuurpunt Ede in Cultura 

9 maart 11.00 uur Promotietour genodigden Jaar van Verzet Ede 

15 maart 14.00 uur Historisch Café in Cultura                                    

20 maart   Herdenkingen in Amersfoort en Loosdrecht 

19 april 20.00 uur ALV VOE en 17 april lezing 

21 april 14.00 uur Herdenking bevrijding Ede 

8 september   Open Monumentendag 2018 

21 september   Herdenking bombardement Ede-zuid 

22 september    Airborne Herdenking en luchtlandingen   

 

Meer nieuws over bovenstaande activiteiten treft u aan in onze volgende nieuwsbrief. Deze en eerdere 

nieuwsbrieven zijn ook op onze website www.platformmhe.nl terug te vinden. Een nieuwe abonnee 

opgeven kan door een berichtje te sturen naar info@PlatformMHE.nl 

 

 
Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Platform voor Militaire Historie Ede (PMHE), onder redactie van Wouter van den Berg. 
Nieuwsberichten verschijnen op onregelmatige tijden als hier aanleiding voor is. De nieuwsberichten worden toegezonden aan 
alle bij het PMHE geregistreerde email adressen. Mocht u geen prijs meer stellen op verdere ontvangst, dan kunt u met een 
bericht aan info@platformmhe.nl verzoeken de toezending te stoppen. Mocht u zelf ideeën hebben voor een nieuwsbericht, dan 
kunt u dit doorgeven aan info@platformmhe.nl. 

http://www.platformmhe.nl/
mailto:info@platformmhe.nl

